
ACORDÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

Processo n.º G.2224 

 

 - Campinas. Agravo de Petição interposto por Elvino Silva Filho 

Registro publico. Dúvida. Da decisão que julga improcedente dúvida suscitada por serventuário 
de justiça nenhum recurso cabe. 

Vistos relatados discutidos estes autos de agravo n.º 47.562, da como agravante o oficial do 
Registro de Imóveis da 1ª circunscrição e agravado o Dr. Laette Setúbal: acordam, em sessão 
do Conselho Superior da Magistratura, por votação unanime não tomar conhecimento de 
recurso. 

Dois grupos de pessoas, proprietários, cada um, de terrenos distintos mas anexos, venderam-
nos a certa pessoa, por uma só escritura. Apresentada esta a registro levantou o Oficial: houve 
no caso, diz, duas transmissões distintas e inconfundíveis, de maneira que os dois terrenos 
deviam ser descritos separadamente para o efeito de se fazerem duas transcrições. 

Julgada improcedente a dúvida, agravou o Oficial, O recurso, entretanto, não pode ser 
conhecido, pois precedem as duas preliminares levantadas na contra-minuta. 

a) O Código do Processo Civil, vigente, ao contrário do acontecia, com o Código Paulista, não 
cogita de processos de dúvidas suscitadas por serventuários. Regula a matéria o Decreto 
Federal n.º 4.857, de 9 de novembro de 1939, que, no art. 220 comete às leis locais o 
estabelecimento de recursos para as decisões que forem proferidas em tais processos. 

Nestas condições, e tendo-se em vista ainda o preceito do artigo 1º daquele primeiro Código, 
força é concluir que, neste particular, ainda vigora o art. 1.094, parágrafo 1º, VIII da lei 
processual do citado, a qual valendo-se de idêntica incumbência que lhe delegava o art. 211, 
parágrafo único do decreto federal 18.542, de 1928, estabelecer o recurso de agravo de 
petição de sentença ou despacho que "julgar procedente dúvida suscitada por serventuário de 
justiça". 

E no art. 154, parágrafo 2º, esclarecia: "Não cabe recurso algum da decisão que julgar 
improcedente a dúvida". 

a) Se admitisse o agravo, ele, no caso, ainda não poderia ser conhecido por ter sido interposto 
fora do prazo legal. 

O processo da dúvida, como era de lei, foi processado no cartório do próprio Oficial suscitante. 
Portanto, qualquer prazo contra este haveria de correr desde o momento em que os autos 
retornassem ao cartório com a decisão. Seria contravenso exigir-se que tal prazo só começasse 
correr depois que o serventuário fosse intimado por um dos seus auxiliares. 

No caso, vê-se que os autos retornaram a cartório com a decisão no dia 4 de novembro. O 
prazo de agravo, pois, terminaria a 9 deste mês. E o presente recurso só foi interposto no dia 



14. São Paulo, dezembro de 1949. (aa) Theodomiro Dias,  Presidente - Almeida Ferrari, Vice 
Presidente - J. M. Gonzaga, Cor. Justiça  Relator. (Pub. No Diário Oficial de 03/01/1950). 


